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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
HỘI CHỢ THỦY SẢN VÀ NGHỀ CÁ BUSAN 2017 

(hạn chót đăng ký  20/09/2017) 
 

Kính gửi:  Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam - VASEP 
Địa chỉ: 218 Lô A, Đường số 6, Dự án An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM 

Điện thoại: (84.8) 6281.04.32 Fax: (84.8) 6281.04.38/37 
 
Doanh nghiệp chúng tôi xin đăng ký tham dự gian hàng tại  Hội chợ Thủy sản và Nghề cá Busan 2017 với chi 
tiết cụ thể như sau: 

Tên doanh nghiệp:. ……………………………………………………………………..……………..………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ………………………Fax: ………...………E-mail:......................……………….….....……………. 

Người liên hệ :………………………………………………………………Di động :…………………………… 

Website: ……………………………………………MST: …………………..…………………………………… 

Mặt hàng kinh doanh: ……………………………………………………………………….…….……………… 
Danh sách cán bộ tham dự chương trình (đề nghị ghi rõ): 
 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số hộ chiếu Thời hạn hộ chiếu 
1      

2      

3      
4      

Loại gian hàng đăng ký: 
 Gian hàng chung:                                                                                          =  miễn phí 
 Gian hàng riêng (3m x 3m) .......................................... gian x 35.000.000 VNĐ =  .............................. VNĐ 
 Tủ đông  ........................................................................ cái x 13.500.000 VNĐ = ............................... VNĐ 
                                                                 Tổng cộng:         ........................................................................ VNĐ 
Lưu ý: Gía tủ đông đã bao gồm điện sử dụng tủ đông và điện 24h 
 
Các điều kiện thanh toán:. 

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 20/09/2017 
- Thanh toán: 100% chi phí ngay khi đăng ký 
- Phí hủy bỏ: 100% nếu hủy bỏ sau ngày 30/09/2017 

Công ty chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung sau sau đây: 
- Đảm bảo tất cả các thông về các thành viên do công ty cử đi tham dự hoạt động là chính xác, đúng quy định phát 

luật, xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của Công ty. 
- Đảm bảo việc các thành viên có tên trên tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và nước sở tại trong thời gian tham 

gia chương trình đã đăng ký với VASEP 
- Đảm bảo các thành viên nói trên trở về Việt Nam theo đúng chương trình. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật về các trường hợp vi phạm 
 
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam 
218 Lô A, Đường số 6, Dự án An Phú An Khánh Q2,, TP HCM 
Tel: 08.6.281.04.30 – Fax: 08.6.281.04.37/38 

Email : phuochuy@vasep.com.vn 

…..………, ngày ….. tháng …..năm …… 
Đại diện doanh nghiệp 

(Ký tên và đóng dấu) 
 


